
 

เลขที่....................... 

แบบรายงานการเขาอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

รายบุคคล  กลุมบุคคล 

 

ช่ือ  -  สกุล  : นางสาวอิสยาห  พันศิริพฒัน           ตําแหนง  :   บรรณารักษ 

สังกัดฝาย/หนวยงาน  : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ช่ือหลักสูตร โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบรหิารงานสือ่มวลชนสัมพันธ” 

วันเดือนป 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 -16.30 น.  

สถานที่จัด หองบรรยายบัวศรี ช้ัน 11 อาคาร นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หนวยงานผูจดั งานบรกิารการศึกษา สํานักคอมพิวเตอร 

คาใชจาย ไมมี    มี  

เบิกจายจากงบประมาณ แผนดิน เงินรายได งบอืน่ๆ (ระบุ)............................ 

ใบเกียรติบัตร/

วุฒิบัตร 

ไดรับ   ไมไดรับ  เน่ืองจาก........................................................................... 

ไมมี 

 

สรุปสาระสําคัญ 

การฝกอบรมในครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารบัการอบรมมีความรู ทักษะ ดานการบรหิารสื่อมวลชนสัมพันธ เกิดความ

เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานดานสื่อสารองคกรและสามารถประสานงานขาวกับสื่อมวลชนไดอยางมืออาชีพ โดย

สามารถสรปุเน้ือหาจากการอบรมไดดังน้ี 

 

การบรรยายและฝกปฏิบัติ กิจกรรมเรียนรู Media Workshop Inspiration  

วิทยากรโดย คุณจันทรสุภา ชมกุล (ครูแอน) อดีตผูสื่อขาว คอลัมนิสตประจํากองบรรณาธิการนิตยสารหลายประเภทและ

หลายฉบบั อดีตผูผลิตสื่อสรางสรรค บรรณาธิการและเจาของหนังสือ Simply Living และเจาของ Simply Organics  

 

 
 



 

ขอคิดท่ีไดรับ 

1. เราควรเขาใจงานของเราอยางแทจริง จงึจพทําใหการสื่อสารมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล และจะชวยสรางพลงัใหกับ

งานที่เราทํา 

2. ตองเขาใจในสิง่ทีเ่ราตองการจะสื่อสาร 

3. การที่เราจะเขาใจเน้ือหาของงานไดดี คือ เราตองลงมือทาํ 

4. เราไมควรลอกเลียนผลงาน หรือลอกเลียนแนวคิดของผูอืน่ 

 

เวิรกช็อปการเรียนรูเพ่ือสมดุลแหงชีวิตจากธรรมชาติ : ถักโครเชตจากถุงพลาสติก 

วิธีการเลือกถุงพลาสติกที่เหมาะสําหรับนํามาใชถักโครเชต ควรเลือกถุงพลาสติกประเภททีส่ามารถนํากลบัมาใชซ้ําได 

เพราะถุงจะไมยอยสลาย ไมควรนําถุงประเภทยอยสลายไดตามธรรมชาติ เพราะจะทําใหถุงกลายเปนผง 

 

วิธีทํา 

1. นําถุงพลาสติกมาตัด 

2. นําถุงพลาสติกมาผกูตอกัน 

3. นําถุงพลาสติกที่ผกูตอกันเรียบรอยแลว นํามาถักโครเชตตามรูปแบบตางๆ ที่ตองการ 

      
 

 
 

 

 



 

การบรรยายและกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจในการทํางานรวมกับสื่อมวลชน เร่ือง “ทักษะสื่อสารดีท่ีสรางได เพ่ือ

บริหารงานสื่อมวลชนสัมพันธ” 

วิทยากรโดย คุณสุภาณี คชพันธสมโภชน (นิวนาว) ผูประกาศขาวไทยรัฐทีวี ชอง 32 

 
 

นักประชาสัมพันธ หรือ พีอาร เปนตัวแทนหือกระจกสะทอนไปถึงภาพลักษณขององคกรใหเปนทีรู่จัก และไดรับการ

ยอมรบั นํามาซึ่งช่ือเสียงและความสําเร็จขององคกรน้ันๆ  

 

คุณสมบัติพีอารท่ีตองการ 

1. มีบุคลิกภาพที่ดี 

2. มีความรูความสามารถ 

3. มีทักษะทางการสื่อสาร 

4. มีความรับผิดชอบ 

5. มีการขวนขวายหาความรูไมสิ้นสุด 

 

5 สิ่งสําคัญสําหรับนักสื่อสารองคกร 

1. หยุดพูดเกี่ยวกับตัวเองเกินความจําเปน 

2. ถามคําถามที่มีเอกลักษณ 

3. จํากัดการใชคํา ไมยาวเว้ินเวอ 

4. อยาพูดเลน ไรสาระ 

5. เงียบและเปนผูฟงที่ดีบาง 

 

หลักการบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ 

1. จัดทําบัญชีรายช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล Facebook Twitter ของผูสื่อขาว และบรรณาธิการ หรอืรายการสือ่ที่

เกี่ยวของกบัธุรกจิขององคกรใหถูกตองและทันสมัยอยูตลอดเวลา (Update List) 

2. ใหเกียรติสื่อมวลชนทุกรายโดยเสมอภาคกัน 

3. ใหความรวมมือในการสัมภาษณ 

4. ไมเขาไปกาวกายวิธีการทํางานของสื่อมวลชน 



 

5. หากมีการนําเสนอขาวผิด ไมควรทําการเรียกรองเพื่อใหสือ่มวลชนมาขอโทษ 

6. ขอโอกาสทีจ่ะช้ีแจงขอเทจ็จริงโดยเร็ว เพือ่ใหเขาไดขอมลูที่ถูกตอง 

7. พยายามรักษาบรรยากาศแหงความเปนมิตรที่ดีตอกันกบัสื่อมวลชน 

8. อยาพูดจาเปนเทจ็ตอสือ่มวลชน เพราะสักวันความจรงิตองปรากฏ และสือ่มวลชนรู ความไมนาเช่ือถือจะปรากฏโดย

ทันที และลบออกไปไดยาก 

9. ใหความเปนกันเองกบัสือ่มวลชน อยาแสดงอาการแบงช้ันวรรณะใดๆ 

10. การมองการนําเสนอขาวอยางเปนธรรมทั้งในแงมมุขององคกรเอง และมุมของผูบริโภค เพราะสื่อมวลชนจะนําเสนอ

ภาพที่เปนตัวแทนของสาธารณชนสวนใหญ 

11. ควรมีการพบปะสังสรรคกับสื่อมวลชนบาง เพือ่สมัพันธภาพที่ดี และยาวนาน 

12. สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชน ตามสมควรแกโอกาส 

13. หากเปนองคกรใหญ มีขาวมากมาย ควรจะพบปะเพื่อสานสัมพันธตอเน่ือง และใหเวลาที่จะใหขอมลูตอสื่อมวลชนอยาง

สม่ําเสมอ 

14. ในการจัดกิจกรรมพเิศษ เมื่อมกีารเชิญสื่อมวลชนเขารวมงานก็ควรจะใหเกียรติอยางเหมาะสม/ ไมนอยไป และไมมาก

จนเกินพอดี 

15. การสรางความสัมพันธกับสื่อที่ดี คือ จรงิใจ สม่ําเสมอ น่ันคือการบริหารสถานการณแบบ Win Win Situation! 

 

สิ่งท่ีสื่อมวลชนตองการจากพีอาร 

1. การอํานวยความสะดวก (เรื่องที่จอดรถ/ ขอมูล/ สัญญาณการสื่อสาร/ ขอสัมภาษณ ฯลฯ) 

2. ความรวดเร็วในการใหขอมูลตามสถานการณ 

3. อัพเดทขาวสาร/ ติดตอกันอยูเสมอ 

4. ความเขาใจในการพิจารณาหมายขาว/ หมายเชิญ 

5. เวลาในการพจิารณาหมายขาว/ หมายเชิญ 

 

ชองทางสื่อสารท่ีสําคัญ 

เชน Facebook, Line, Email, Twitter, Youtube, Instagram ควรใชชองทางเหลาน้ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

ชองทางติดตอสื่อสารกับสื่อมวลชน 

- โทรศัพท = เรงดวน สําคัญ 

- Line = ไมเรงดวน รอได 

- SMS = คอนขางเรงดวน 

- Email = ยืนยันการเชิญ 

- Facebook = ไมทางการ 

 

 

 



 

บุคลิกภาพ 

 
 

 
 

 

บุคลิกภาพ

ภายใน

มุมมอง 

ทัศนคติ

อารมณ 

ความรูสึก

ความ

รับผิดชอบ

เชื่อมั่นใน

ตัวเอง

บุคลิกภาพ

ภายนอก

ภาพลักษณ

การแตง

กาย

การพูด

อิริยาบถ

ตางๆ



 

การแตงกาย 

การแตงกายที่ดี คือ การใหเกียรติตัวเอง ใหเกียรติสถานที่ และทําใหพบเจอคนที่ดีๆ 

 
 

การแตงกายตองรู 3 อยาง 

- Know Me : รูจกัตัวเองกอนวาเปนคนแบบไหน 

- Know Why : รูวาตองแตงทําไม 

- Know How : รูวิธีการ, สี, รูปราง, รปูแบบ 

 

ปญหาเกี่ยวกบัรปูราง : ตองการเพิ่มความสงู 

1. ใสเสื้อผาลายเดียวกันทัง้ตัว 

2. ใสเสื้อทับใน ถกแบนเสื้อข้ึน 

3. การเกงขาเตอ รองเทาหัวแหลม สีนูด 

4. กระโปรงสั้นโชวขา เพิ่มความโดดเดนดวยสรายและส ี

5. เปดผิวเยอะทีสุ่ด ชวงคอ เอว ขา 

 

การเลือกกระเปา 

1. งานดี วัสดุดี 

2. ตัดเย็บดี รายละเอียดดีและแนน 

3. เขากับรปูราง 

4. กระเปาที่คุมคาแกการลงทุน 

5. TOTE ใชเปนกระเปาสบายๆ ถือประจําวัน 

6. Day to Night bag ใชไดทั้งงานกลางวันและกลางคืน 

7. Clutch ถือแลวเกข้ึนมาสามระดับ 

 

การเลือกรองเทา 

1. วัสดุดี หลังดี ลิ้นแข็งแรง 

2. เลือกรองเทาทีส่วยและเขากับรูปเทาเทาน้ัน 

 



 

สีบงบอกถึงบุคลิกภาพ (สสีามารถสรางคาแรคเตอรได) 

 สีเหลือง = ความเปนมิตร, สดใส 

 สีเขียว = ความสงบ 

 สีแดง = ความมีพลัง, อํานาจ 

 สีกรมทา = ความนาเช่ือถือ, ไววางใจ 

 สีขาว = ความสะอาด, สบายตา 

 สีชมพูออน = เขาถึงไดงาย 

 สีเทา = ความเคารพ 

 สีนํ้าตาล = ความปลอดภัย 

 สีมวง = ความมั่นใจ 

 สีดํา, สีเขม = ลึกลับ, ซบัซอน, นาคนหา 

 

หลักการพูดและการนําเสนอ 

1. ทาทาง : ฝกควบคุมการใชมือ (เสมือนถือลูกบอลอยูเพือ่บังคับทิศทาง) 

2. Eye Contact : สายจามีความสําคัญมาก หากไมกลาสบตาโดยตรง ใหมองบริเวณหัวค้ิวของผูฟงก็ได เน่ืองจากเปนจดุ

ใกลสายตา 

3. โทนเสียง : เสียงโทนสูง เรียกรองความสนใจ การทักทาย การเปดตัว, เสียงโทนกลาง การพูด การบอกเลา, เสียงโทนตํ่า 

การเนนยํ้า 

4. จังหวะการพูด : ตองการเนนยํ้า ใหยืดจังหวะการพูดใหชาลง หากเปนคนพูดเร็วอาจพูดพยางคที่ 2 ใหชาลง เพื่อยืดคํา

ออก หากเปนคนพูดชา ดึงพยางคใหเร็วข้ึน เพื่อกระชับคําข้ึน 

5. หยุด : เพื่อคิด เพื่อใหประโยคตอไปสําคัญข้ึน หรืออยากใหคนคลอยตาม คิดตามเรา 

6. คําฟุมเฟอย : เชนคําวา นะคะ ใหใชการหยุด คิด และคอยพูด  

 

อิริยาบถตางๆ  

- การน่ัง : น่ังไมเต็มเกาอี้ เกบ็ขา 

 



 

- การยืน : อกผาย ไหลผึง่ (ลองหายใจเขา 1 ครั้ง) 

 
 

- การเดิน : ลงนํ้าหนักที่สนเทา (ผูหญิงทอดสะโพกเล็กนอย) เดินดวยความมั่นใจ มือปลอยสบายขางลําตัว 

 
 

- การโพสต : กอดอกแบบสบายๆ หรือปลอมือขางลําตัว หากเปนการถายภาพหมู ควรเรียงลําดับการยืนตามลําดับความสูง

ตํ่า และยืนทําองศาเขาสูจุดศูนยกลาง 

 

     
 

- การย่ืนนามบัตร : ย่ืนหรือรบันามบัตรสองมือ และอานทวนอีกรอบ 

- การแนะนําบุคคล : เรียงลําดับจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ เพศ แจงช่ือตําแหนงที่ถูกตอง และหาจุดเช่ือมโยง ในบางกรณีอาจ

เรียกช่ือบุคคลทีเ่ราเคารพหรือสนิทมากกวากอน 

- การน่ังรถ : เจานายน่ังเย้ืองคนขับ ลูกนองควรน่ังขางคนขับ หรือน่ังขางเจานาย 



 

ขอคิด/คําแนะนํา 

 “CHARACTER is the only way to sustain success” John C. Maxwell 

คาแรคเตอรเปนสวนหน่ึงของหนทางทีท่ําใหเราไปสูความสําเรจ็ 

 

“เราอยากใหคนทีเ่จอเราครั้งแรกจําภาพเรายังไง คนๆ น้ันอาจจะเจอเราแคหานาที แลวไมเจอกันอกีตลอดชีวิต แตภาพเรา

ที่เคาจําไว จะถูกพูดกบัคนอื่นๆ ตอไป” ครูนํ้าฝน ภักดี 

 

“ปญหาที่พีอารพบอีกอยางหน่ึงคือ CEO ไมชอบคุยกับสื่อ กลัวสื่อ พีอารตองมีการเทรนดให CEO ฝกพูด ฝกตอบคําถาม 

ฝกใหสัมภาษณ ฝกวางบุคลิกภาพเมื่อตองออกสื่อทีวี ทําแบบน้ีจะชวยใหทานไมเกร็งเมื่อตองออกสือ่จริงๆ สุดทายไมวา

จะเปนองคกรใหญหรือเล็ก กส็ามารถสรางแบรนดใหตนเองได ผานโซเชียลเน็ตเวิรค ไมวาจะเปน สรางแบรนดสินคา สราง

แบรนดองคกร หรือแมแตสรางตัวตนใหตนเอง จงใชทรพัยากรใกลตัวใหเกิดประโยชนมากทีสุ่ด” ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ 

นายกสมาคมประชาสัมพันธไทย 

 

“พีอารเด๋ียวน้ีจะเปนแคพีอารอยางเดียวไมไดแลว แตตองรูชองทางติดตอกบัพีอรประเทศอื่นๆ ไมใชเพียงแคการมุงเนน

สรางภาพลักษณขององคกรเทาน้ัน แตตองคิดดวยวาจะพีอารอยางไรใหโดนใจสื่อ ใหไดพื้นที่ขาวในสื่อเยอะๆ และตองโดน

ใจเจานายดวย ถาใครมีเจานายทีเ่ปน ‘พีอารแมน’ ชอบออกสื่อ ชวนไปออกงานที่ไหนก็ไป ชอบเปดตัว ก็จะทําใหงานพอีาร

มีประสิทธิภาพงายยิ่งขึ้น พีอารตองหาลูทางใหเจานายออกสื่อ ใหเจานายตกเปนขาว เรื่องสุดทายที่อยากเลาสูกันฟงคือ

เรื่องมารยาทในการฝากขาว ไมควรใช Mail Group แตควรสงใหสื่อเปนรายบุคคลมากกวา เพราะเหมือนเปนการใหเกียรติ

กัน สิ่งทีส่ําคัญทีสุ่ดควรเลือกเน้ือหาขาวใหตรงกับสื่อดวย” คุณเอิรธ สายสวาง นายกสมาคมประชาสัมพันธโรงแรม 

 

“พีอารตองใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสื่อสารองคกร เพื่อใหคนสามารถติดตอเราไดทกุชองทาง น่ี

เปนชองทางที่ใชเงินนอยทีสุ่ดในการพีอาร” ดร.รุงทิพย โชติณภาลัย บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ และผูประกาศ

สถานีโทรทัศน Thai PBS 

 

Tips ยาเสนห 

ย้ิมแยม พูดเพราะ เปนผูให คิดบวก ดูดีอยูเสมอ มั่นใจในตนเอง 

 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดรับความรูเกี่ยวกบัหลักการบรหิารงานสื่อมวลชนสัมพนัธ 

2. ไดรับทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสรางบุคลิกภาพที่ดี ทัง้ดานการพูด การยืน เดิน น่ัง การโพสตถายภาพ การแตงกาย

ใหเขากับบุคลกิภาพและถูกกาลเทศะ 

3. ไดรับแนวคิด แรงบันดาลใจในการทํางานดานสื่อมวลชนสัมพันธ 

 

 




